
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเพือ่บรรจุและแตงตั้งเปนลกูจางชั่วคราว 

(ครั้งที่  ๓๖/๒๕๕๓) 

---------------------------------------------- 
 

 

 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   เรื่อง   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบคุคล 

เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชัว่คราว(ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๓)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน   

พ.ศ. ๒๕๕๓   นั้น  
 

  บัดนี้   หมดเขตการรับสมคัรและคณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 

เขารับการคัดเลือกเรียบรอยแลว   จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการคดัเลือกฯ ดังบัญชรีายละเอียด 

แนบทายประกาศนี ้
 

   ประกาศ   ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจกิายน    พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
       

 

 

                                                   

            

                                           (ผูชวยศาสตราจารยธงชัย  จนัทรรุงเรือง) 

                              รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน                            

                                        อธิการบดี    

 

 

 

 
 

 

 

 



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 53060101 นางสาวณัฐกานต    รักษาศรี

2 53060102 นายจเด็จ พรหมเศรษณีย

3 53060103 นางสาวอําภา ดวลพล

4 53060104 นางสาวนันทรัตน  จันทรเงียบ

5 53060105 นางสาวปภัสสร  แรนาค

6 53060106 นายวันฉัตร  กันหา

7 53060107 นางสาวมนชยา   คลายโศก

ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 53360201 นางสาวบุษรา   แสงกันยา

2 53360202 นายวสันต   ชื่นสกุลทิพย

3 53360203 นางสาวพิมพเพ็ญ   จันวินิจ

4 53360204 นางสาวสุจีรา   มาอยู

5 53360205 นายจิรวัฒน  เสาธง

6 53360206 นางสาวอนุสรา  จันทรทา

7 53360207 นางสาวสุดากาญจน   จันทเคลิ้ม

8 53360208 นางสาวนันทพัทธ  จักกภูมิ

9 53360209 นางสาวภัควัลย  ทองมั่นวิบูลศรี

10 53360210 นางสาวนฤมล   กางเกตุ

11 53360211 นางสาวกรรณิการ  ทิพยลุย

12 53360212 นางสานฤมล  คําปลอม

13 53360213 นางสาวนิลฤดี   จั่นครุฑ

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สังกัด  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนลูกจางชั่วคราว

วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553

(ครั้งที่ 36/2553)

-------------------------------------------------------

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม



ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 53060301 นางสาวพรรณิสา ปญญาดี **

2 53060302 นางสาวกิ่งแกว   ศรีบุรินทร

3 53060303 นางสาวภัทรวดี   แถมศิริ

4 53060304 นางสาวสุมาลี  ปนชาง

5 53060305 นางสาวอรทัย  ประทุมมา

6 53060306 นางสาวปฐภรณ พรหมเศรณีย

7 53060307 นางสาวอนงคนาถ แสงสวัสดิ์

8 53060308 นางสาวชุติมา  สุวรรณมณี

9 53060309 นางสาวเกศรา   บาศรี

10 53060310 นายชาติวัชร สังขตอง

11 53060311 นางสาวสุดา ขันผจง

12 53060312 นางบังอร  แทนจําปา

13 53060313 นางสาวทัศนีย  ดวงทอง

14 53060314 นายสันธยา   นันทพรหม

15 53060315 นางสาวอัญชลิกา   พุมอิ่ม

16 53060316 นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ

17 53060317 นางสาวหัถยา   มีวันเมือง

18 53060318 นายอนุสิษฐ   กันคํา

19 53060319 นางสาวภัควัลย   ทองม่ันวิบูลศรี

20 53060320 นางสาวปยะธิดา   อยูคง

21 53060321 นางสาวธิดากาญจน  กาญจนะโกมล

22 53060322 นางสาวสมเพียร  ฟกทอง

23 53060323 นางสาวจิดาภา วังบุญ

24 53060324 นางสาวเมสา   คงคานอย

25 53060325 นางสาวสุกัญญา   ทับทอง

26 53060326 นางสาววิชุดา   ศรีสอาด

27 53060327 นางสาวอรชร  เหมือนละมาย

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา     งานบัณฑิตศึกษา
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ที่ เลขที่ประจําตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 53360401 นางสาวเสาวลักษณ  เปนการ

2 53360402 นางสาวศิรษา  สังวาลย

3 53360403 นางสาวนุชนาฎ  ธรรมดี

4 53360404 นางสาวพัชรินทร   มียิ่ง

5 53360405 นายเสกสรร   จันทรเพชร

6 53360406 นางสาบุษรา   แกวกันยา

7 53360407 นางสาวสังวาลย   นันตวงศ

8 53360408 นางสาวละออ   ปญญาคํา

9 53360409 นางสาวแอนนา   รัตนคร

10 53360410 นายจิรศักดิ์   ผินนารี

11 53360411 นางสาวนลัท บุตรงาม

12 53360412 นางสาวอําพร   นกขุนทด

13 53360413 นางสาวพรเพ็ญ  เพชรประสม

14 53360414 นาสงสาววนิดา   พลชา

15 53360415 นายจิรพงศ   อินทปาสาน

16 53360416 นางรัตนติยาพร  จุลชีพ

17 53360417 นางสาวภัทรานิษฐ   เสือเล็ก

18 53360418 นางสาวกีรติญา  ศิวชาติ

19 53360419 นายสันติ  ทองบอ

20 53360420 นายเกื้อกูล   พิมพดี

21 53360421 นางสาววิไลวรรณ  สุขโฉม

22 53360422 นายสรศักดิ์   พิลาเกิด

23 53360423 นางสาวสุนีย  ดีสุข

24 53360424 นางสาวอัจฉรียา   บุญเสน

25 53360425 นางสาวมาริสา   โฉมวันดี

26 53360426 นายปฐมพงษ   กันทะวงศ

27 53360427 นางสาววัลลภา   พันธนายม

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สถาบันวิจัยฯ
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28 53360428 นางสาวพัชรินทร สรอยศรี

29 53360429 นางรุงนภา  สนุนดี

30 53360430 นางสาวภูษิตา   ศรีเมือง

31 53360431 นายธีรพงศ   เพชระบูรณิน

32 53360432 นางสาววีรยา  คํายง

33 53360433 นางสาวสุกัญญา  ศรีจันอินทร

34 53360434 นางสาวปยนันท   โองคํา

35 53360435 นายธัญเทพ   จงจินตรักษา

36 53360436 วาที่ร.ต.หญิงจุฑามาศ  ดอนสุวอ

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   สถาบันวิจัยฯ

สอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  

วันที่  3  ธันวาคม  2553   เวลา 09.00  - 12.00  น. และเวลา 13.00 น.  เปนตนไป

ที่ หอประชุมประกายทอง
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สถานที่สอบ (ครั้งที่ 36 / 2553)   

วันที่  3 ธันวาคม   2553  
 

ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

และตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  ที่  หอง 223    

อาคารเรียน  3  ชั้น 2  

ตั้งแตเวลา  09. 00 – 12.00  น.  และ  เวลา 13.00  

เปนตนไป 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  งานบัณฑิตศึกษา   

ตําแหนง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  สถาบันวิจัยฯ 

สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป  

และเฉพาะตําแหนง ที่ หอประชุมประกายทอง   

ตั้งแตเวลา  09. 00 – 12  น.  และ  เวลา 13.00 น.   

เปนตนไป  
 
 


